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Z Á P I S N I C A 

ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SZ CHPH 
konaného dňa 26. novembra 2022 

 
Prítomní:  Prezident Zväzu – RNDr. Daniel Dudzik 
                  Členovia VZ SZ CHPH 
                  Členovia prezídia SZ CHPH 
                  Predseda ÚKK SZ CHPH 
                  Sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček 
                  Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania. 
 
Program:  
       1.    Otvorenie 
               - potvrdenie novo delegovaných členov VZ SZ CHPH  

2. Schválenie zapisovateľa z rokovania, overovateľov zápisnice 
3. Správa prezidenta o účasti reprezentácie  Zväzu na Olympiáde v Rumunsku a činnosti 

prezídia v roku 2022 
4. Správa predsedu ÚKK za rok 2022 
5. Správa predsedu  športovej komisie 
6. Príprava Stredoeurópskej výstavy 2023 v Rumunsku                                          
7. Schválenie členov odborných komisií  
8. Voľba Disciplinárneho senátu SZ CHPH 
9. Návrh na vydávanie Informačného spravodaja 
10. Úprava MS mladých chovateľov 
11. Schválenie výšky členského príspevku na rok 2023 
12. Schválenie programu a rozpočtu osláv 100. výročia založenia 1. organizácie 

chovateľov PH na Slovensku  
13. Informácia o CV 2023  
14. Prijatie uznesení                                
15. Záver rokovania  

 
Priebeh rokovania:  
 
K bodu 1: Otvorenie -  potvrdenie novo delegovaných členov VZ SZ CHPH 

 
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik. 

Plénum oboznámil s programom zasadnutia. Vyzval delegátov, či chcú doplniť program 
rokovania uvedený v pozvánke. K programu následne informoval, že zasadnutie Interkomisie 
sa nekonalo – výsledky sa verifikovali iba telefonicky, jednotlivé zväzy dôverujú vo 
vierohodnosť predložených výsledkov a  navrhol miesto toho bodu prerokovať návrh na  
vydávanie Informačného spravodaja v roku 2023. Mgr. Milan Blahovský podal  návrh na 
doplnenie programu rokovania o Správu predsedu výcvikovej komisie. Presedajúci  dal 
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hlasovať o doplnenom programe rokovania. Program rokovania po  doplnení a úprave bol 
jednomyseľne schválený.  

Na zasadnutí je zo 42 členov VZ SZCHPH prítomných 38 delegátov s hlasom 
rozhodujúcim. Rokovanie VZ SZ CHPH je  uznášania schopné. 

Okrem delegátov s hlasom rozhodujúcim sa zasadnutia zúčastnili s hlasom poradným: 
- členovia prezídia, predseda ÚKK a sekretár zväzu. 
 

Podľa § 12, odsek 1 Stanov SZ CHPH prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik 
predniesol návrh na potvrdenie novo - delegovaných zástupcov OZ CHPH do VZ SZ CHPH 
a jednorázovo zastupujúcich členov OZ CHPH. Plénum potvrdilo novo - delegovaných 
zástupcov OZ CHPH, ako aj jednorázovo delegovaných zástupcov OZ CHPH na rokovaní. 
 
a)  Stálych zástupcov OZ CHPH vo VZ SZ CHPH 
1. Martin Dzurák        OZ CHPH Trenčín 
2. Jozef Pietrik        OZ CHPH Topoľčany 
3. Štefan Dávidik        OZ CHPH Bytča 
 
b)  Jednorázovo zastupujúcich členov VZ SZ CHPH s hlasom rozhodujúcim: 
1. Patrik Neupauer    OZ CHPH Kežmarok         (za p. Gallika) 
2. Ľubomír Valíček     OZ CHPH Žilina      (za p. Moravčíka) 
3. Ján Kôpka     OZ CHPH Nitra      (za p. Dubaja) 
4. Miroslav Luhový    OZ CHPH Považská Bystrica     (za p. Mikulčíka) 
5. Ľubomír Jasovský    OZ CHPH Trnava     (za p. Kankaru) 
6. Ivan Varga     OZ CHPH Komárno     (za p. Dӧmӧtӧra) 
7. Jaroslav Klonga ml.                OZ CHPH Liptovský Mikuláš     (za p. Raka) 
8. Peter Fiľarský    OZ CHPH Bardejov     (za p. Duláka) 
 
K bodu 2.   Schválenie zapisovateľa z rokovania, overovateľov zápisnice 
     Prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik predniesol návrh na zapisovateľov z rokovania –
Ing. Pavol Javorček a Ing. Vladimír Fábian a následne podal návrh na overovateľov zápisnice 
Mgr. Peter Grék a Miroslav Jurica, ktorí boli jednomyseľne schválení. 
 
K bodu 3.   Správa prezidenta o účasti reprezentácie  Zväzu na Olympiáde   v Rumunsku a 
činnosti prezídia v roku 2022 
    Prezident podrobne rozobral prípravu a priebeh olympiády v Oradei. Skonštatoval, že 37. 
olympiáda poštových holubov bola najzložitejšia zo všetkých doterajších olympiád. Má tri 
výnimočné špecifiká: olympijský cyklus bol trojročný, národné zväzy vystavovali po dve 
kolekcie športových holubov, konala sa na dvoch miestach v odlišnom čase (Budapešť, 
Oradea) a predovšetkým konala sa v lete (doteraz žiadna olympiáda). Určite by to tak bolo, 
keby neprišiel nevítaný hosť – Covid 19, kvôli ktorému sa všetko zmenilo. Dlho sa nevedelo, 
či vôbec nejaká olympiáda v Rumunsku bude a hlavne sa nevedelo, kedy bude. 
    Podal krátku informáciu o priebehu a záveroch kongresu FCI, ktorý zásadné zmeny 
nepriniesol.  
    Poďakoval funkcionárom a pracovníkovi Zväzu za prípravu na olympiádu, rovnako 
poďakoval chovateľom, ktorých holuby nás na olympiáde reprezentovali. Medailistom 
zablahoželal k úspechu. Organizátorom olympiády poďakoval za to, že napriek mimoriadnym 
problémom sa nevzdali a olympiádu zorganizovali. 



     Rozobral aj neduhy a nejasnosti, s ktorými sa prezídium vo svojej práci stretáva. Za častý 
problém označil, že povedomie členov je také, že nevedia, kto za čo je v činnosti 
zodpovedný. Ak niečo nefunguje v SZ CHPH, alebo sa udeje, čo by nemalo byť, odpoveď je 
jednoduchá. Zodpovedný je Zväz, ale Zväz to je 4 200 členov, no najčastejšie sa pod tým 
myslí prezídium. Poukázal na to, že povinnosti prezídia sú stanovené v § 13 Stanov SZ CHPH, 
prezídium je výkonným orgánom. Primárne nie je kontrolným ani disciplinárnym orgánom, 
kontrolu a tresty udeľujú iné orgány Zväzu. Rovnako prezídium vôbec nerieši a nesleduje 
prestupy členov, je to plne v právomoci ZO a OZ CHPH. Rovnako je povinnosťou 
organizátorov pretekov sledovať z akých súradníc holubníkov lietajú účastníci pretekov.  
     Vyzval všetky orgány organizačných jednotiek, kontrolné i disciplinárne orgány, aby si 
plnili svoje povinnosti. Oslovil aj odborné komisie Zväzu, nech pracujú, nech robia osvetu, 
aby každý člen Zväzu vedel aké sú koho práva a povinnosti vo Zväze.  
  
K bodu 4.   Správa predsedu ÚKK o činnosti za rok 2022 
     Predseda ÚKK Ondrej Bjalončík v predloženej správe uviedol, že od konania XI. zjazdu bolo 
vykonaných 10 kontrol a v šiestich prípadoch sa zistili vážne porušenia Stanov SZ CHPH a  
Pretekového poriadku SZ CHPH. Poukázal na to, že všetky nedostatky sú dôsledkom 
zanedbávania povinnosti funkcionárov organizačných jednotiek a nedodržiavaním 
základných dokumentov Zväzu. Vyzval, aby  funkcionári v organizačných zložkách OZ CHPH 
a ZO CHPH dôslednejšie dbali na dodržiavanie záväzných dokumentov a nariadení Zväzu. 
Zvlášť vyzval kontrolné orgány ZO CHPH a OZ CHPH, aby sledovali dodržiavanie záväzných 
predpisov. ÚKK dostáva informácie často iba sprostredkovane, ale oni lepšie poznajú a vedia, 
čo sa v organizačných jednotkách deje. 
 
K bodu 5.   Správa predsedu športovej komisie 
     Predseda Športovej komisie SZ CHPH Mgr. Milan Blahovský predložil správu o činnosti 
Športovej komisie v roku 2022. V úvode uviedol, že po  opätovnom zvolení za člena prezídia 
SZ a následnom poverení členmi prezídia   dňa 8.4.2022 bol poverený viesť Športovú komisiu 
SZ. Vzhľadom ku krátkosti času k začínajúcej pretekovej sezóny, k zladeniu činnosti 
výcvikárov spracoval manuál činnosti výcvikára OZ či ZO, v ktorom popísal úlohy pre 
zabezpečenie činnosti v pretekovej sezóne v jednotlivých organizačných zložkách. 
Prostredníctvom webovej stránky SZ boli podávané informácie na niektoré nejasností 
a hodnotenie tejto formy „školenia“. Tým sa ušetrili nemalé finančné prostriedky a hlavne 
čas, ktorý je pre mnohých najcennejší.  
Kontrolná činnosť ŠK bola zameraná na tieto hlavné oblasti:  
-  kontrola pretekových plánov a správnosť deklarácie pretekov pre MS a IM 
-  kontrola zverejňovania protokolov o štarte a organizácie pretekov na mypigeons.live  
-  spracovanie tlačív pre činnosť NS a smerníc NP  
-  kontrola pretekovej dokumentácie starých a mladých holubov úspešných chovateľov 
-  príprava podkladov pre vyhodnotenie IM a CV 
Kontrolnou činnosťou bolo zistené: 
- viaceré problémy nastali so štartérmi v ČR, kde mnohokrát sa nedostavil na štart štartér 
a ani náhradný štartér. Následne sa situácia riešila havarijným spôsobom 
- pri kontrole protokolov o štartoch starých holubov chýbali protokoly z OZ KE. Ostatné OZ 
zaslali originály protokolov v zmysle PP SZ.  

http://www.mypigeons.live/


- podľa smerníc k národným pretekom, bola uvedená povinnosť nahlasovania doletov prvých 
holubov a ich zverejňovanie na portáli mypigeons.live, došlo vo viacerých prípadoch 
k porušeniu limitu 30 minút a niektorí chovatelia sa týmto pripravili o ocenenie 
- pri kontrole pretekov mladých holubov na stránkach SZ, boli napr. zistené skutočností 
chybného zapísania údajov na rodových obrúčkach mláďat 
- preteky mláďat sú organizované podľa platných propozícii MS, v nastaveniach  mypigeons 
tejto súťaže si do termínu preteky nenastavili napríklad OZ Komárno, Spišská Nová Ves, 
Topoľčany, Martin, Košice, Kežmarok, Liptovsky Mikuláš a ďalšie 
-  kontrolou dokumentácie najúspešnejších chovateľov v jednotlivých kategóriách MS a IM 
bolo zistené, že v niektorých prípadoch nebola komplet doručená dokumentácia  
     Celkové však predseda športovej komisie skonštatoval, že preteková dokumentácia 
kontrolovaných chovateľov je na podstatne lepšej úrovni ako v predchádzajúcich rokoch. Za 
viaceré zistené nedostatky v podstate nemôžu chovatelia, účastníci pretekov, ale funkcionári 
OZ. Preto je dôležité, aby do funkcií tajomníkov a výcvikárov boli vyberaní členovia, ktorí 
majú predpoklady vykonávať funkcie a chuť plniť si úlohy a povinnosti. Funkcionári by nemali 
svojím neplnením povinností pokaziť celoročnú prácu chovateľov. 
    Pre zjednodušenie a skvalitnenie katalógu z celoštátnej výstav v Nitre požiadal  
funkcionárov, aby spracovali zoznam holubov podľa vzoru, ktorý je zverejnený na stránke SZ. 
    K zakladaniu Live klubov uviedol, že ich výsledky sú pre súťaže usporiadané SZ CHPH 
neakceptovateľné. 
    V závere poďakoval  všetkým funkcionárom, ako aj radovým chovateľom, ktorí sa podieľali 
na úspešnom zvládnutí pretekovej sezóny 2022 a poprial im ako aj ich holubom veľa zdravia 
v ďalšej sezóne.  
 
K bodu 6.   Príprava Stredoeurópskej výstavy 2023 v Rumunsku   
    Viceprezident SZ CHPH Ing. Daniel Krajčík, PhD. informoval o príprave SEV v Rumunsku, 
ktorá sa uskutoční  v Brašove  v termíne  4.-5. februára 2023. Usporiadatelia výstavy už v lete 
tohto roku rozhodovali o forme usporiadania výstavy. Vzhľadom k nepredvídaným 
okolnostiam, ktoré nás sprevádzali posledné roky s prijímanými opatreniami počas pandémie 
COVID-19  sa rozhodli, že výstava sa uskutoční bez účasti verejnosti. V danom termíne budú 
posúdené štandardné kolekcie zúčastnených krajín a vyhodnotené poradie.  K vyhodnoteniu 
športových kategórií jednotlivé zväzy zašlú iba údaje o dosiahnutých výsledkov v športových 
kategóriách, na základe ktorých sa vyhodnotí poradie v športových kategóriách. 

V závere uviedol, že do  úvahy prichádzala aj možnosť odstúpiť od usporiadania SEV, 
takže sme radi aspoň za takúto formu, lebo nemusela byť žiadna. 
 
 K bodu 7.   Schválenie členov odborných komisií  
     Poverení predsedovia odborných  komisií na  plnenie úloh navrhli členov do jednotlivých 
komisií. 
       Športová komisia – predseda Mgr. Milan Blahovský  

Členovia: Eduard Buček, Miroslav Luhový, Ing. Daniel Krajčík,  
Ing. Jozef Bednár, Peter Holienka             
Posudzovateľská komisia – predseda Ľubomír Valíček  
Členovia: Ing. Daniel Krajčík, PhD., Alojz Šimurka   
Ekonomická komisia – predseda Ing. Lukáš Chytil 
Členovia: Ing. Pavol Korbaš, Ing. Pavol Javorček  
 



Komisia starostlivosti o členskú základňu a mládež – predseda Ing. Miroslav Vidhold 
Členovia: Ján Dӧmӧtӧr, MVDr. Róbert Kecskeméty  
Komisia starostlivosti o mládež – predseda Jakub Poništiak 
Členovia: Ing. Jaroslav Mojzeš, Michal Velebný  
Kultúrna komisia – predseda Ing. Jaroslav Seliga 
Členovia: Ing. Jozef Bednár, Michal Michalik  
Veterinárna komisia – gestor: Ing. Daniel Krajčík, PhD. 

 
Navrhovaní predsedovia a členovia komisií boli jednomyseľne schválení. 
Z pléna bola vyslovená požiadavka, aby k jednotlivým odborným komisiám na 

webovom sídle SZ CHPH boli zverejnené kontaktné údaje. 
 
K bodu 8.   Voľba Disciplinárneho senátu SZ CHPH 
    Prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik predniesol návrh prezídia na kandidátov do 
Ústredného disciplinárneho senátu SZ CHPH v zložení: Ing. Jozef Bednár, Dušan Kasan, Peter 
Vavrek a Peter Dudžák. 

Pán Peter Fiľarský vzniesol pripomienku, k počtu členov, nakoľko do  ÚDS sa volí päť 
členov. Predsedajúci vyzval plénum k navrhnutiu ďalšieho člena. Z pléna nebol navrhnutý 
ďalší člen. 

Kandidátka nebola doplnená, navrhnutí kandidáti boli jednomyseľne plénom VZ SZ 
CHPH zvolení za členov ÚDS. Na rokovaní sa nevolil predseda senátu. 
 
 K bodu 9.   Návrh na  vydávanie  Informačného spravodaja 
    Prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik  navrhol a uviedol dôvody (nejedná sa o časopis, 
ale o informácie z činnosti Zväzu) vydávať Informačný spravodaj Zväzu v roku 2023 raz za 
polrok s dvojnásobným obsahom. Rozsah jedného čísla: 68 strán + obálka, pri zachovaní 
doterajšej ceny spravodaja pre členov.     
     Návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
 K bodu 10.   Úprava MS mladých chovateľov 
     Predseda Športovej komisie SZ CHPH Mgr. Milan Blahovský predložil návrh na úpravu 
propozícií v kategórii MS mladých chovateľov.  
     Návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
Príloha č.1 – Propozície MS mladých chovateľov do 25 rokov 
 
 K bodu 11.  Schválenie výšky členského príspevku na rok 2023 
    Predseda Ekonomickej komisie  SZ CHPH  Ing. Lukáš Chytil predniesol a odôvodnil návrh 
členských príspevkov na rok 2023, navrhol členské príspevky ponechať v pôvodnej  výške  - 
4,- EURA na člena  a  pre družstvo pretekajúce pod hlavičkou 35,- EUR.  
    Návrh bol jednomyseľne schválený. 
 
 K bodu 12.  Schválenie programu a rozpočtu osláv 100. výročia založenia 1. organizácie    
 chovateľov PH na Slovensku  
     Prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik predniesol návrh prezídia ORGANIZÁCIE OSLÁV 
100 rokov od založenia 1. organizácie chovateľov poštových holubov na Slovensku. V návrhu 
uviedol termín, čas, miesto a účastníkov slávnostného zasadnutia. V ďalších bodoch sú 



uvedené úlohy a akcie k 100. výročiu od založenia 1. organizácie chovateľov PH na 
Slovensku. Návrh  obsahuje aj rozpočet k jednotlivým opatreniam. Predstavil dva návrhy na 
zhotovenie pamätnej medaily. Väčšina hlasovala za prvý návrh  pamätnej medaily. 

V rozprave  k návrhu  odzneli pripomienky o oceňovaní celoslovenského preteku 
Hamburg „100“. Predseda pretekovej komisie spresnil, že pretek bude okrem 
celoslovenských výsledkov, rozdelený  aj na dve pásma - západ a východ.  Organizáciou tohto 
preteku bol prezídiom poverený Ing. Miroslav Vidhold, ktorý navrhol, aby okrem ocenených  
chovateľov na 1. – 3. mieste v pásmach, bol ocenený aj celkový víťaz. Návrh na ocenenia bol 
zvýšený o 500,- eur.  

Pán Peter Fiľarský sa opýtal, či v návrhu rozpočtu pre účastníkov konania sú zahrnuté 
aj cestovné náležitosti. Prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik uviedol, že nie, ale cestovné 
náležitosti pre účastníkov slávnostného zasadnutia budú po preukázaní nároku vyplatené 
v súlade z vnútrozväzovými pravidlami. 
    Návrh bol po doplnení jednomyseľne schválený. 
 
 K bodu 13.   Informácia o CV 2023  
    Pán Ľubomír Valíček informoval  o prípravách na usporiadanie CV. Z dôvodu zmeny 
majiteľa výstavných priestorov v Trenčíne a odrieknutí všetkých podujatí z dôvodu 
plánovanej prestavby pôvodný termín na usporiadanie CV bol zrušený. Ponúkané náhradné 
priestory v Trenčíne kvôli vysokej cenovej ponuke boli pre usporiadateľa CV neprijateľné. 
V súčasnej dobe cenové ponuky od možných prenajímateľov pre usporiadanie CV sú pre nás 
ekonomicky veľmi náročné. 
 Po zvážení všetkých možnosti sa celoštátna výstava poštových holubov bude konať v 
dňoch 6. – 7. januára 2023 v priestoroch výstaviska AGROKOMPLEX Nitra. 
 
K bodu 14.   Prijatie uznesení      
     Uznesenia z rokovania prečítal Ing. Vladimír Fábian, prezident Zväzu dal o návrhu uznesení 
hlasovať. 
 
Uznesenia boli jednomyseľne schválené. 
 
 K bodu 15.  Záver rokovania  
    Po prerokovaní všetkých bodov rokovania prezident SZ CHPH RNDr. Daniel Dudzik 
poďakoval všetkým účastníkom VZ za účasť a konštruktívny prístup počas rokovania. Poprial 
účastníkom jednania a ich rodinám pevné zdravie a  šťastný návrat domov. 
 
 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA  SZ CHPH  
KONANÉHO 26. NOVEMBRA 2022 V NITRE 

 
I. Valné zhromaždenie SZ CHPH schvaľuje: 
1. Doplnený program rokovania Valného zhromaždenia SZ CHPH 
2. Zapisovateľa z rokovania – Ing. Pavol Javorček, Ing. Vladimír Fábian  
3. Overovateľov zápisnice – Mgr. Peter Grék, Miroslav Jurica 
4. Zloženie odborných komisií:                                  

       Športová komisia – predseda Mgr. Milan Blahovský  
       Členovia:  



       Eduard Buček, Miroslav Luhový, Ing. Daniel Krajčík, Ing. Jozef Bednár, Peter Holienka             
Posudzovateľská komisia – predseda Ľubomír Valíček  
Členovia: Ing. Daniel Krajčík, PhD., Alojz Šimurka   
Ekonomická komisia – predseda Ing. Lukáš Chytil 
Členovia: Ing. Pavol Korbaš, Ing. Pavol Javorček  
Komisia starostlivosti o členskú základňu a mládež – predseda Ing. Miroslav Vidhold 
Členovia: Ján Dӧmӧtӧr, MVDr. Róbert Kecskeméty  
Komisia starostlivosti o mládež – predseda Jakub Poništiak 
Členovia: Ing. Jaroslav Mojzeš, Michal Velebný  
Kultúrna komisia – predseda Ing. Jaroslav Seliga 
Členovia: Ing. Jozef Bednár, Michal Michalik  
Veterinárna komisia – gestor: Ing. Daniel Krajčík, PhD. 
 

5. Úpravu propozícii v kategórii MS mladých chovateľov  
6. Členský príspevok na rok 2023  na člena vo výške 4,- EUR a  pre družstvo pretekajúce pod 
hlavičkou 35,- EUR.  
7. Program a rozpočet podujatí k 100. výročiu založenie prvej organizácie chovateľov 
poštových  na Slovensku: 
     A/  Slávnostná akadémia v Liptovskom Mikuláši – 100 účastníkov – 1. apríla 2023  
                                                                                                                             Rozpočet: 4 000,- EUR 
     B/  Vydanie pamätnej medaily k 100 výročiu – 110 kusov.               Rozpočet: 1 100,- EUR 
     C/  Vydanie publikácie (brožovanej) –  
           História poštového holubárstva na Slovensku – 1000  kusov.                                                                                                                   
                                                                                                                             Rozpočet: 4 000,- EUR  
     D/ Jednorazové športové súťaže: 

a/ Celoslovenský pretek Hamburg „100“                                        Rozpočet: 2500,- EUR 
    Vecné ocenenie západ  -   1.- 3. miesto v hodnote: 500 -, 300 -, 200,- EUR   
    Vecné ocenenie východ -  1.- 3. miesto v hodnote: 500 -, 300 -, 200,- EUR   
    Celkový víťaz vecné ocenenie -  500, - EUR  
b/ Celoslovenská retro - súťaž na body (ocenenie pohármi)       Rozpočet: 400,- EUR  

 
II. Valné zhromaždenie SZ CHPH potvrdzuje zmenu  
1. Stálych zástupcov OZ CHPH vo VZ SZ CHPH 
1. Martin Dzurák        OZ CHPH Trenčín 
2. Jozef Pietrik        OZ CHPH Topoľčany 
3. Štefan Dávidik        OZ CHPH Bytča 
 
2. Jednorázovo zastupujúcich členov VZ SZ CHPH s hlasom rozhodujúcim: 
1. Patrik Neupauer    OZ CHPH Kežmarok                  (za p. Gallika) 
2. Ľubomír Valíček     OZ CHPH Žilina      (za p. Moravčíka) 
3. Ján Kôpka     OZ CHPH Nitra      (za p. Dubaja) 
4. Miroslav Luhový    OZ CHPH Považská Bystrica      (za p. Mikulčíka) 
5. Ľubomír Jasovský    OZ CHPH Trnava     (za p. Kankaru) 
6. Ivan Varga     OZ CHPH Komárno     (za p. Dӧmӧtora) 
7. Jaroslav Klonga ml.                            OZ CHPH Liptovský Mikuláš     (za p. Raka) 
8. Peter Fiľarský    OZ CHPH Bardejov     (za p. Duláka) 
 



 
III. Valné zhromaždenie SZ CHPH volí: 
Disciplinárny senát SZ CHPH v zložení:  
Ing. Jozef Bednár, Dušan Kasan, Peter Vavrek, Peter Dudžák 
 
IV. Valné zhromaždenie SZ CHPH berie na vedomie: 
1. Správu prezidenta o účasti delegácie Zväzu na 37. olympiáde FCI a činnosti prezídia od XI. 
zjazdu SZ CHPH. 
2. Správu predsedu ÚKK Ondreja Bjalončíka o činnosti komisie od XI. zjazdu SZ CHPH. 
3. Správu predsedu športovej komisie Mgr. Milana Blahovského o priebehu pretekovej 
sezóny 2022. 
4. Informáciu Ing. Daniela Krajčíka, viceprezidenta Zväzu o príprave Stredoeurópskej výstavy 
2023 v Rumunsku. 
5. Správu predsedu posudzovateľskej komisie Ľubomíra Valíčka o príprave CV 2023 v Nitre. 
 
V. Valné zhromaždenie SZ CHPH ukladá: 
1. Prezídiu SZ CHPH zodpovedne pripraviť účasť našej kolekcie štandardných holubov na 
Stredoeurópskej výstave v Rumunsku.  
Termín: 31. 01. 2023                 Zodpovedný: v texte 
 
2. Všetkým štatutárom OZ CHPH, ktorí doteraz neabsolvovali školenie GDPR, povinne 
školenie absolvovať a doklad o jeho absolvovaní zaslať na sekretariát Zväzu. 
Termín: 15. 04. 2023                  Zodpovední: v texte 
 
3. Prezídiu SZ CHPH v plnom rozsahu pripraviť všetky podujatia schválené k 100. výročiu 
založenia 1. organizácie chovateľov poštových holubov na Slovensku. 
 Termín: podľa kalendára podujatí     Zodpovedný: v texte 
 
4. Prezídiu SZ CHPH vydávať Informačný spravodaj Zväzu v roku 2023 raz za polrok 
s dvojnásobným obsahom. Rozsah jedného čísla: 68 strán + obálka, pri zachovaní doterajšej 
cenný spravodaja pre členov.     
 Termín: v texte                    Zodpovedný: v texte 
 
5. Zverejniť zloženie odborných komisií s kontaktnými údajmi na webovom sídle Zväzu. 
Termín: 1. 01. 2023       Zodpovedný: sekretár SZ CHPH 
 
 
V Nitre 26. 11. 2022                      Zapísal: Ing. Pavol Javorček, Ing. Vladimír Fábian 
Správnosť zápisu overili: 

     Ing. Peter Grék  ..................................................... 
 

     Miroslav Jurica    ..................................................... 
 

                                  Prezident Zväzu  RNDr. Daniel Dudzik    ...................................................... 
 
 
 



Prílohy: 1. Propozície Majstrovstva Slovenska mladých chovateľov do 25 rokov 
 Príloha č.1  

Propozície MS mladých chovateľov do 25 rokov 

Vyhodnotenie tvorí súčet 16 koeficientov 4 holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia 
použije 4  koeficienty, získané na vopred deklarovaných pretekoch, uvedených v pretekových 
plánoch OZ CHPH.  

Počet 
započítaných 

holubov 

Počet 
započítaných 

koef. u 
holuba 

Spolu 
započítaných 

koef. 

Dĺžka 
Tratí 

Počet 
pretekov 

Termín 
pretekov 

Výsledky 

4 4 16 
nad 

95 km 

podľa 
všeobecného 
ustanovenia 

podľa 
všeobecného 
ustanovenia 

VS, OZ, 
REG, SZ 

 

Všeobecné ustanovenie :  

13/ zmena - Do MS mladých chovateľov do 25 rokov sa započítavajú preteky uskutočnené 
v sezóne starých aj mladých holubov. Mladý chovateľ do 25 rokov sa do 31.5. príslušného 
kalendárneho roku, podľa vlastného rozhodnutia dá priradiť do MS mladých chovateľov do 
25 rokov. Pokiaľ tak neurobí v stanovenom termíne, nebudú môcť byť jeho výsledky v tejto 
kategórii akceptované. Ak súťažné družstvo pozostáva z viacerých členov, tak všetci členovia 
takéhoto družstva musia spĺňať vekovú hranicu 25 rokov (vrátane) v príslušnom 
kalendárnom roku.  

 


